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BESKRIVNING

?Sedan tänker jag, i den nyvakna men på något vis självklara medvetenheten att jag ska tänka på mig. Att
det är jag, inte han och inte någon annan, som ska göra det. Och jag ska inte tänka på någon heller. Det är
jag som är här, i det här rummet. Det är jag som är här, i min kropp. Med min fitta som ett bultande hjärta.
Och min fitta skriker. Skriker efter mig.? Tove Nordh skriver upphetsande, krav-märkt, explicit textporr
som inte backar. Huvudpersonen i hennes andra novell ?Tänk på mig? vaknar upp varm och dimmig efter
en deppig dag, fortfarande som i en dröm. På ett tjockt täcke framför sin guldinramade golvspegel förför
och upplever hon för första gången sig själv på allvar. Det är bortom onani och narcissism. Det är att på
riktigt älska sig själv och på egna villkor och utan hämningar hänge sig åt den egna kroppen. Lästid 12
minuter #mixnovell #erotikOmslagsformgivare: Vic Widmark
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lasse Stefanz - Tänk På Mig Ibland - YouTube

Pris: 15 kr. E-bok, 2014. Laddas ned direkt. Köp Tänk på mig av Tove Nordh på Bokus.com.

Vill du skiljas? Här är en guide till hur du går tillväga - Femina

Läs även "Skilsmässan gjorde mig utfattig - så reste jag mig igen ... Tänk på detta om ni vill skilja er utan
juridisk hjälp:

JESUS- tänk på mig! /Artikel | Jesus lever

Engelsk översättning av 'tänka på' ... Det har fått mig att tänka på två problem som jag har fått nyligen i
mitt eget valdistrikt.
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TÄNK PÅ MIG

https://www.bo-fi.club/?p=T%C3%84NK%20P%C3%85%20MIG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=T%C3%84NK%20P%C3%85%20MIG&ln=se
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